
 
 
 

 
 

 

NAAR ’t STAD! 
Antwerpen, metropool aan de Schelde  

 
Meerdaagse fietstocht 

Donderdag 25 tot zondag 28 augustus 2022 
 

De stad Antwerpen is een echte metropool, een meter-polis of moederstad, die sinds 
haar ontstaan, ruim duizend jaar geleden, verschillende keren het geluk aan haar zijde 
heeft gehad maar ook vele tegenslagen heeft gekend. Al die tijd is ze voor Vlaanderen 
een toegangspoort geweest tot de wereld, een economische groeipool en een plek waar 
kunst en cultuur konden bloeien. Dit jaar verkennen we de stad van Pieter Paul 
Rubens, van Paul Van Ostaijen en Willem Elsschot. 

Op onze fietstocht zoemen we vooral in op de Schelde, de rivier in al haar aspecten, 
bron van welvaart en dynamische levensader.We verkennen het rijke architecturale 
patrimonium van de stad en vertellen er de boeiende geschiedenis van. 

We leren iets over de Joodse cultuur, via muziek en koosjer eten.  

Kortom, we leven even als sinjoor tussen de sinjoren, genietend van het wervelende 
stadsleven. 

 

PROGRAMMA 
(wijzigingen zijn mogelijk i.g.v. onvoorziene omstandigheden of opportuniteiten…) 
 
 
Donderdag 25 augustus 2022                      Zottegem – Antwerpen (+ 75 km) 
 
Samenkomst op de parking achter het Kasteel Van Egmont waar het startschot klinkt 
van de 8ste DFZ-fietstocht om 8u. 
 
Via de Dender en de Schelde zijn we ’s middags voor de picknick in Baasrode. Daar 
bezoeken we ook het scheepvaartmuseum. Onderweg naar ’t stad stappen we nog even 
af in Bornem aan het bijzondere waterkasteel. Wie weet welke geheimen daar het 
daglicht zien…. De laatste kilometers naar de Sinjorenstad doen we op zijn 
Sinterklaas….  
 
Veel tijd om te genieten van de hotelkamer is er nog niet want in de vooravond 
dompelen we ons reeds onder in de Joodse cultuur met een rondleiding en een koosjere 
maaltijd bij restaurant Hoffy’s van de gebroeders Hoffman.   
 
Terug in het hotel brengt de nacht rust en verdwijnen de stramme spieren als sneeuw 
voor de zon. 



Vrijdag 26 augustus 2022                            Op verkenning in ’t Stad (+ 35 km)  
 
Antwerpen, fietsen en architectuur: een geweldige combinatie. Een dagtocht met 
gids(en) toont de vele architecturale parels van de stad. De ene keer oude degelijke 
gebouwen, de andere keer ultramoderne architectuur. Hier en daar zoomen we meer 
in op een gebouw of wijk (o.a. de Cogels-Osylei).  
 
Lunchen doen we op onze gebruikelijke picknickwijze “à la Davidsfonds”. 
 
Het avondmaal nemen we in het hotel met aansluitend een muzikale avond met een  
“Klezmer” concert verzorgd door een lokale band. Speciaal toch! 
 
 
Zaterdag 27 augustus 2022        Verdronken land van Saeftinghe (+ 50 km) 
 
Na een stevig ontbijt en evt. enkele rek- en strekstandjes gaan we - opnieuw 
Sinterklaasgewijs - naar de Emma polder. Hiervoor rijden we doorheen Doel, het dorp 
dat nu geen dorp meer is (meer info: zie DF activiteit op 2 maart “Het gevecht om Doel 
en de Polder. Leven in een gedoemd dorp” door activist Jan Creve). 
 
Na de lunch verkennen we wandelend met gidsen het Verdronken land van Saefthinge 
met zijn vele slikken en schorren, een fascinerend stukje natuur. 
  
We fietsen en peddelen rustig terug naar het hotel. 
 
Na het avondmaal en aansluitende “finale” activiteit zal ’t Stad voor ons geen geheimen 
meer hebben. 
 
 
Zondag 28 augustus 2022              Antwerpen  - Zottegem (+ 85 km) 
 
Mooie liedjes blijven nog steeds niet duren… 
 
Na een verkwikkende nachtrust rijden we of varen we, wie weet… via het gezellige Bazel 
naar Rupelmonde. 
 
Een bezoek aan de vermaarde én unieke getijdemolen staat aldaar op het programma.  
 
Na de laatste picknick wordt het tijd om ons ijzeren ros huiswaarts te sturen. 
 
Tegen de vooravond - omstreeks 18u - bereiken we de Zottegemse stede voor een 
afscheidsdrink, indien het weer en de omstandigheden het toelaten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hotel ’t Sandt Antwerpen 
 

Dit ****hotel (Zand 13) is gevestigd in het centrum van 
Antwerpen, in de omgeving van de Scheldekaai, en 
bijna in de schaduw van de OLV-kathedraal. Het is een 
gewezen opslagplaats voor bananen die via de Schelde 
aangevoerd werden en dan over heel Europa verdeeld 
werden. Later werd het een zeepfabriek. Als het er dus 
naar b…. of z…. ruikt moet je niet schrikken.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Benodigdheden 
 
- aangepaste fietskledij (zeemvelbroek) en fietshelm zijn noodzakelijk, fietsschoenen 
en fietshandschoenen zijn optioneel. 
- degelijke fiets in goede staat - idem dito voor de fysieke conditie. Trainen op voorhand 
loont…. Aangezien we regelmatig grintwegen volgen is een koersfiets met dunne 
banden  minder aan te raden. 
- minstens 1 reserve binnenband per koppel of speciale fietsmaat. 
- voor de e-fietsers:  vergeet je (extra) oplader(s) niet mee te nemen (in je eigen 
fietstas).  
- een fluohesje is niet sexy maar kan zeker nuttig zijn met zo’n grote groep: hierbij 
oproep dat er enkele koene ridders (of jonkvrouwen) zich tooien in het fluogeel evenals 
een fietshelm. 
- bescherming tegen regen, wind en zon. 
- alles wat je meent nodig te hebben voor 3 overnachtingen in een 2 (of 1)-
persoonskamer. De bagage wordt afzonderlijk vervoerd en dient de avond voor vertrek 
ingeleverd te worden. 
- rugzak of fietstas(sen) voor meenemen van o.m. regenkledij, lunchpakket, drank,… 
- gemakkelijke stapschoenen (stadswandeling en avondwandeling naar het restaurant) 
 
PECH ONDERWEG 
 
Zorg zelf voor minstens 1 reserve binnenband per koppel of speciale fietsmaat. Indien 
er technische probleempjes rijzen worden deze ter plekke door handige fietstechnici 
opgelost. Moest er een groter probleem zijn: er is op dag 1 en op dag 4 een volgwagen 
in de buurt met een fietsrek. Op dag 2 en 3 lossen we eventuele problemen ‘naar 
Godsvrucht en vermogen’ op.  
 
 
VERZEKERING 
 
Door deelname aan deze fietstocht verklaart elke deelnemer dat hij dit op eigen risico 
doet. We doen deze meerdaagse als een groep vrienden die samen op stap gaan en de 
eigen verzekeringsmechanismen dienen aangesproken te worden in geval er een 
probleem zou optreden. We herinneren er aan dat het verkeersreglement steeds dient 
nageleefd te worden.  



 
KOSTPRIJS 
600 euro (per persoon, in 2-persoonskamer, enkel voor leden van DF Zottegem). 
Toeslag in éénpersoonskamer: 150 euro.   
 
Alle vermelde activiteiten, maaltijden, drank tijdens de maaltijden, toegangen, gidsen, 
etc…. zijn inbegrepen. 
 
Hou er rekening mee dat de prijsberekening gebeurt op basis van de kostprijs voor 
alle onderdelen. Het Davidsfonds neemt geen winstmarge op deze reis. Indien door 
onvoorziene omstandigheden zou blijken dat er toch een meerkost is,  zullen we dit 
bedrag aan de deelnemers meedelen en een extra bijdrage vragen. Omgekeerd… 
indien er een overschot zou zijn zullen we iedereen eens navenant trakteren en er de 
terugkomdag mee organiseren. 
 
Bij annulering zijn wij verplicht om minstens het voorschot in te houden wegens niet 
meer te recupereren uitgaven en gemaakte overeenkomsten. Dit indien er niemand 
anders gevonden wordt om jouw plaats in te nemen. 
  
Niet inbegrepen: uitgaven die niet in het programma beschreven zijn, o.a. toegang bij 
bijkomende bezoeken, persoonlijke uitgaven in het hotel, dranken buiten de 
maaltijden. 
 
INSCHRIJVING         
 
Je kan pas inschrijven vanaf 15 januari 2022 om 10u00 en enkel via het 
inschrijvingsformulier op onze website (www.davidsfonds-zottegem.be). Vermeld daar 
bij “opmerkingen” indien je een éénpersoonskamer wenst. 
 
Eens je een bevestiging kreeg dat jouw deelname geregistreerd werd ga je over tot de 
betaling van het voorschot van 150 euro per persoon op rekeningnummer BE 03 
6529 1672 7884 van Davidsfonds Zottegem met vermelding “voorschot fietsreis 2022”. 
Dit dient voor 25 januari vereffend te zijn.  
 
Het saldo van 450 euro (600 euro voor 1 persoonskamer) zien we graag op dezelfde 
rekening verschijnen tegen ten laatste 1 augustus 2022 met vermelding “saldo 
fietsreis”. Tip: doe een gedateerde opdracht. 
 
 
NOG VRAGEN? 
 
Viviane weet het allemaal:  viviane.denorre@gmail.com of  gsm Viviane 0475 65 61 77 
 
 
 
 
 
 
 
  


